وظائف �شاغرة
تعلن م�ؤ�س�سة املقد�سي عن حاجاتها لإ�شغال الوظيفة التالية:
م�ساعد/ة دائرة العالقات العامة  :بدوام كامل  :ملدة � 24شهرا  .مكان العمل  :القد�س و�/أو الرام
امل�ؤهالت املطلوبة :
درجة بكالوريو�س على الأقل يف التنمية و�/أو علوم اجتماعية ،حقوق �إن�سان �إدارة �أعمال ،درا�سات دول ّية.
•
خربة عملية ال تقل عن � 3سنوات يف جمال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  -العالقات العامة و جتنيد الأموال.
•
�إتقان تام للغة الإجنليزية قراءة وكتابة وحمادثة .
•
معرفة وخربة ممتازة يف التعامل مع مناذج املمولني املختلفة.
•
اال�سرتاتيجي للن�شاطات التمويل ّية املختلفة.
التخطيط
على
القدرة
•
ّ
القدرة على كتابة التقارير الفنية والإدارية ذات العالقة بالن�شاطات وامل�شاريع .
•
القدرة على حتمل �ضغط العمل ،و�إمتام املهام بفاعلية �ضمن �إطار زمني حمدد.
•
�أن تتوفر فيه/ها مهارات االت�صال و�إدارة فرق العمل والتفاعل مع الآخرين.
•
القدرة على ا�ستخدام احلا�سوب برباجمه وتطبيقاته املختلفة.
•
حامل/ة للهوية املقد�سية.
•
املهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سة :
كتابة مقرتحات امل�شاريع باللغتني العربية واالجنليزية وحتديثها ب�شكل دائم وم�ستمر.
•
القيام ب�أعمال ترجمة عربي اجنليزي وبالعك�س
•
تن�سيق تقدمي املنح والعقود بالنيابة عن املقد�سي بالتن�سيق مع املدير التنفيذي .
•
�إعداد وحت�ضري وكتابة تقارير امل�ؤ�س�سة وامل�شاريع والن�شاطات.
•
�إعداد درا�سات حالة ،و�صور ومعلومات ميدانية.
•
وامل�شاركة يف �إعداد خطط املقد�سي املختلفة وتنفيذها.
•
التن�سيق الدائم وامل�ستمر مع املدير التنفيذي وتقدمي التقارير املتعلقة بالعمل ب�شكل دوري وم�ستمر.
•
تقدمي العرو�ض يف خمتلف الن�شاطات واالجتماعات واللقاءات اخلارجية والداخلية للمقد�سي.
•
بناء وتطوير العالقات مع امل�ؤ�س�سات الداعمة احلالية ،وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة واملمولني وخلق ال�شركات اجلديدة .
•
حت�ضري عقود /مذكرات �شراكة عامة ومتخ�ص�صة.
•
امل�شاركة يف العمل اليومي للم�ؤ�س�سة مثل كتابة التقارير وح�ضور اجتماعات فريق العمل ،والقيام باملهام الإدارية املطلوبة .
•
امل�شاركة يف تقييم املوظفني والتدريب الالزم للوظيفة داخل الدائرة.
•
جتنيد املتطوعني و�إدارتهم والإ�شراف عليهم للعمل داخل الدائرة.
•
القيام مبهمات �إ�ضافية عندما يطلبها املدير التنفيذي.
•

رقم مرجعي Job - 06/2014 :

يرجى ممن جتد  /يجد يف نف�سه/ا الكفاءة التعبري عن ذلك ب�إر�سال ر�سالة تغطية مع ال�سرية الذاتية مع الإ�شارة �إىل الوظيفة املطلوبة ت�شرح
االهلية واجلدارة واخلربة بالوظيفة ،وذلك على عنوان الربيد االلكرتوين  HR@al-maqdese.orgعلما �أن �أخر موعد ال�ستقبال
الطلب بتاريخ  2014/06/15ال�ساعة . 16:30
امل�ؤ�س�سة غري مالزمة بالرد على الطلبات الغري منا�سبة .
املقد�سي  :تلتزم بتحقيق �أعلى املقايي�س يف ممار�سات التوظيف وفر�ص متكافئة جلميع �شرائح املجتمع

